
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

જુન માસમાાં COVID-19 દિમમયાન મસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પોતાના વમૈવધ્યપરૂ્ણ સમાજન ેવધાવ ેછે. 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 જૂન 2020) – સાાંસ્કૃમતક કાયણક્રમો ઓનલાઇન કિીને મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન COVID-19 ના પ્રભાવ 

સામે લડત આપીને અનુકૂળ થઈ િહ્ુાં છે જેમાાં જુનનાાં હેરિટેજ માસ અને જુનની 21 મીના રોજ નેશનલ ઇમન્ડમજનસ મપપલ્સ ડે 

નો પર્ સમાવેશ થાય છે. 

 

જુન હરેિટજે માસ 

 

જુન મમહનો રફમલમપનો હેરિટેજ માસ, ઇટામલયન હેરિટેજ માસ અને પોિચ્યુગીઝ હેરિટેજ માસ તિીક ેબ્રૅમ્પટન ખાતે ઘોષીત 

કિવામાાં આવેલ છે. આ વષે મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) અને કાઉમન્સલિો દ્વાિા આ પ્રત્યેક સમાજોનુાં 

બહુમાન ખાસ મવરડયો સાંદેશાથી કિાશે. મવરડયો મસટીના YouTube અને સોશ્યલ મમરડયાની ચેનલો પિ આખા મમહના દિમમયાન 

પ્રસારિત થતા િહેશે.  

 

2019 માાં મસટીએ બ્રૅમ્પટનના વૈમવધ્યનુાં બહુમાન કિવા માટે કમ્યુમનટી િેકમનનશન પ્રોગ્રામ શરૂ કયો હતો. આ વષે રૂબરૂમાાં થતી 

સમૂહ ઉજવર્ીઓ કિવી શક્ય ન હોવાથી, મસટી બધાને બ્રૅમ્પટનના વૈમવધ્યસભિ સમાજન ેવધાવી લેવા અને તેમના મવશ ેવધુ 

જાર્કાિી મેળવવા માટેની આ તક ઝડપી લેવા પ્રોત્સામહત કિે છે.  

 

નશેનલ ઇમન્ડમજનસ મપપલ્સ ડ ે(િાષ્ટ્રીય સ્વદશેી લોક રદન) ઉજવો – ઓનલાઇન 

  

નીચેની પ્રવૃમિઓમાાં ભાગ લઈ બ્રૅમ્પટન ખાતેનો નેશનલ ઇમન્ડમજનસ મપપલ્સ ડે જુન 21 ના િોજ ઉજવો: ભૂલકાઓની 

પ્રવૃમિઓ, પિાંપિાગત વ્યાંજનો બનાવીને, મેયિ બ્રાઉનનુાં મનવેદન સમહત કાયણક્રમના પ્રાિાંભની પ્રાથણનાના મવરડયો તેમજ જેસી મથસલ 

(Jesse Thistle) જેવા ઇમન્ડમજનસ સ્કૉલિની પ્રસ્તુમત, પિાંપિાગત કાયણક્રમો, મવવન ફ્લેમ્સ બૅન્ડ (Twin Flames)નુાં સાંગીત  

અને સમાપન પ્રાથણના મનહાળો. આ રડમજટલ ઇવેન્ટ દ ઇમન્ડમજનસ નેટવકણની ભાગીદાિીમાાં આયોમજત કિવામાાં આવેલ છે.  

 

ઉજવર્ીને ઓનલાઇન આ લલાંક પિ મનહાળી શકાશે www.brampton.ca/NIPD.   

 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

જુલાઇમાાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને પીલ પ્રાઇડ Pride (પ્રાઇડ)ને વધાવશ.ે આ ઉજવર્ીની મવગતો આવતા સપ્તાહોમાાં જાહેિ 

કિવામાાં આવશે. 

 

અવતિર્ો 

હુાં બધાાંને બીજી સાંકૃમતઓ મવશ ેજાર્કાિી મેળવવા તેમજ આપણાં વૈમવધ્યસભિ શહેિ સમાવી લે છે એવા ઘર્ા બધાાં સમાજોન ે

જાર્વા ઓળખવા પ્રોત્સામહત કરાં છુાં. આ વષે અમે કોઇ રૂબરૂ ઉજવર્ીઓ કિવાના નહીં હોવા છતાાં, અમે ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ 

કિેલ ઉજવર્ીઓમાાંથી તમન ેબ્રૅમ્પટનનાાં વૈમવધ્યનાાં દશણન થશે અને હા યાદ અપાવીએ કે શાિીરિક અાંતિ જાળવતા િહેશો.  

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માને છે કે આપણાં વૈમવધ્ય જ આપર્ી સૌથી મોટી શમક્ત છે. મસટી તિીકે અમે જે પર્ કિીએ છીએ તેના 

હાદણમાાં તો જનતા જ છે જેમાાં તે સુમનમચચત કિવુાં સામેલ છે કે આપર્ા સમાજને સજે છે તે વૈમવધ્યપૂર્ણ સાંસ્કૃમત સાથે પ્રવૃત િહેવુાં 

તેમજ મદદરૂપ થવુાં.  

- ડેમવડ બારિક, ચીફ એડમમમનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), મસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદણ છે લોકો. 

અમને ઊજાણ મળ ેછે અમાિા મવમવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાર્ માટે આકષણર્નુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકમનકી અન ેપયાણવિર્ીય નમવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાસ માટે છે જે સુિમિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાર્કાિી મેળવો www.brampton.ca. 

મમરડયા સાંપકણ : 

મોમનકા દુનગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડણનેટિ, મમરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  


